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 فرهنگ دانشگاه در حوزه
در  تعيين جايزه اخالق پزشكي ،همايش طبيب روحاني، راه اندازي مركز قرآن، حديث و طب مانند يهاي متعدد برنامهدر حوزه فرهنگ دانشگاه علوم پزشكي تهران 

پنج  را برگزار نموده است.بزرگداشت عالمه بهجت، عالمه كشميري و عالمه حسن زاده آملي  جهتهايي مانند طبيب روحاني  برگزاري همايش ،جشنواره ابن سينا

امر به معروف و نهي از كميته  -2، ستاد صيانت از حقوق شهرونديكميته -1 :عبارتندفعاليت دارند كه علوم پزشكي تهران  دانشگاه در حوزه فرهنگ دركميته عالي، 

 . توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نمازكميته -5، قرآن و عترت كانونكميته  -4، كميته مبارزه با فساد مالي-3، منكر

فرهنگ  نقش اصلي در حوزه ،هاي ستادي در ايجاد راهبردهاي فرهنگي و راهكارهاي نيل به اين اهداف ي و هدايت حوزهريز معاونت فرهنگي دانشگاه با برنامه

كميته ستاد صيانت از حقوق ) عالي فرهنگي فعال  كميتهپنج  -1 :در دانشگاه عبارتند از يفرهنگهاي  فعاليتاصلي متوليان دانشگاه را بر عهده دارد و در مجموع 

نهاد نمايندگي  -2، (كميته توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز، قرآن و عترت كميته مبارزه با فساد مالي، كميته كانون، كميته امر به معروف و نهي از منكر، يشهروند

 .اونت دانشجوييمع -7و  بسيج حوزه مقاومت-6، زنان اموردفتر  -5، بسيج جامعه پزشكي-4، معاونت فرهنگي -3، مقام معظم رهبري در دانشگاه
 

 رهبري نهاد نمايندگي مقام معظم
 

 1392فرهنگي و سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري طي سال  هاي فعاليت-9-1جدول 
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 برنامه 49 [هاها و دانشكدهدرخوابگاه]مراسم عزاداري ايام شهادت  1

 برنامه 119 ها[دانشكدهها و ]درخوابگاهجشن و اعياد برگزار شده  2

 مرحله 12 كارگاهي-اردوهاي زيارتي 3

 برنامه 99 هاي ويژه ماه مبارک رمضان برنامه 4

 مرحله 82 هاي معرفت و طرح حكمتحلقهجلسات برگزاري  5

 جلسه 13 جلسات فوق برنامه )نمايشگاه، اكران فيلم و ...( 6

 جلسه 340 ا(ادعيه مذهبي )دعاي توسل، ندبه، زيارت عاشور 7

 مرحله 6 ها[ها و دانشكده]درخوابگاهمسابقه كتابخواني  8

 جلسه 38 كالس تدبير در قرآن 9

 مورد 7 هاي مذهبي مناسبت درهاي صلواتي ايستگاه 10

 نفر 2450 هاي مذهبي مناسبت درهاي صلواتي افراد پذيرايي شده در ايستگاه 11

 جلسه 3 هاي دانشجوييرهنگي خوابگاهجلسات مشورتي با مسئولين شوراي ف 12

 

 1392هاي فرهنگي و سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري طي سال  كنندگان در فعاليت شركت-9-2جدول 
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 نفر 3482 ها[ها و دانشكدهشركت كنندگان در مراسم عزاداري شهادت ]درخوابگاه 1

 نفر 6180 ها[ها و دانشكدهياد برگزار شده ]درخوابگاهشركت كنندگان در جشن و اع 2

 نفر 1340 كارگاهي-شركت كنندگان در اردوهاي زيارتي 3

 نفر 4980 هاي ويژه ماه مبارک رمضان شركت كنندگان در برنامه 4

 نفر 2190 هاي معرفت و طرح حكمتشركت كنندگان در جلسات حلقه 5

 نفر 3150 امه )نمايشگاه، اكران فيلم و ...(كنندگان در جلسات فوق برن  شركت 6

 نفر 8600 شركت كنندگان در جلسات ادعيه مذهبي 7

 نفر 270 ها[ها و دانشكده]درخوابگاه كتابخواني شركت كنندگان در مسابقات 8

 نفر 710 شركت كنندگان در كالس تدبير در قرآن 9

 نفر 2450 هاي مذهبي اسبتهاي صلواتي در منافراد پذيرايي شده در ايستگاه 10



 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 1392آماري  سالنامه   فرهنگ، ارتباطات و روابط عموميفصل نهم: 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقه، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز نشاني:
375 

 

 1392هم انديشي استادان و نخبگان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري طي سال هاي  فعاليت -9-3جدول 
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 جلسه 3 جلسات هم انديشي استادان 1

 نفر 130 استادان يشياند هم جلسات اساتيد شركت كننده در 2

 مرحله 2 استادانايي ضيافت انديشه طرح دانش افز يبرگزار 3

 نفر 390 استادان شهياند افتيض ييافزا دانش طرح در گانشركت كنند 4

 مرحله 2 نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگي ويژه استادان 5

 مرحله 3 برگزاري جلسات اخالقي دانشگاه 6

 نفر 532 افراد شركت كننده در جلسات اخالقي دانشگاه 7

  

 1392واحد پژوهش و امور روحانيون و مبلغين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري طي سال هاي  فعاليت -9-4جدول 
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 مسجد 3 مساجد موجود در مجموعه دانشگاه 1

 مركز 52 جماعت نماز اقامه مراكز 2

 مورد 1 هاي ساخته شده )خوابگاه سميه( نمازخانه 3

 مركز 10 جهيز شده )مهر، كتب ادعيه، جانماز و ...(هاي ت نمازخانه 4

 مورد 10 برگزاري مراسم افطاري با همكاري خيرين در مراكز درماني 5

 مورد 7 هاي قدر در مراكز درماني مراسم احياي شب 6

 مورد 5 هاي ارتقاء ائمه جماعات جلسات برگزار شده كارگاه 7

 نفر 13 هاي مذهبي ناسبتها در م مبلغين اعزام شده به خوابگاه 8

 مورد 30 ها مارستانيب يپزشك اخالق جلسات در حضور 9

 جلسه 3 جلسات شركت در كميته نظارت بر نشريات 10

 عنوان 13 عناوين كتب تلخيص شده در واحد پژوهش 11

 عنوان 3 هاي نوظهور( هاي انجام شده )احكام پزشكي، شيطان پرستي و عرفانعناوين پژوهش 12

 جلسه 5 دانشگاه نشيگز اداره ارشاد و تيهدا جلسات در حضور 13

 مورد 75 مشاوره مراكز و علماارجاع دانشجويان، كاركنان و اساتيد به  14

 

 1392واحد خواهران نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري طي سال هاي  فعاليت -9-5جدول 
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 برنامه 44 ها ويژه خواهرانها و دانشكدهرگزار شده درخوابگاهمراسم عزاداري ايام شهادت ب 1

 برنامه 3 ها ويژه خواهرانها ودانشكدهمراسم جشن و اعياد برگزار شده در خوابگاه 2

 مرحله 1 كارگاهي ويژه خواهران-مراحل برگزاري اردوهاي زيارتي 3

 برنامه 20 جلسات برگزار شده كالس فلسفه عاشورا 4

 مرحله 3 هاي سير مطالعاتي برگزاري دوره مراحل 5

 جلسه 3 هاي فرهنگي خوابگاهي )شب يلدا، اكران فيلم و امپراطوري نامرئي(جلسات برگزاري برنامه 6

 جلسه 15 هاي فرديجلسات برگزاري مشاوره 7

 بسته 250 هاي فرهنگي توزيع شده به مناسبت نوروزبسته 8

 مرحله 5 ها ويژه خواهرانها و خوابگاهدانشكده برگزاري مسابقه كتابخواني در 9
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 1392هاي واحد خواهران نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري طي سال  فعاليتكنندگان در  شركت -9-6جدول 
 )نفر( تعداد عنوان فعاليت رديف

  750 واهرانها ويژه خها و دانشكدهافراد شركت كننده در مراسم عزاداري شهادت برگزار شده درخوابگاه 1

  600 ها ويژه خواهرانها ودانشكدهافراد شركت كننده در جشن و اعياد برگزار شده در خوابگاه 2

  400 كارگاهي ويژه خواهران-افراد شركت كننده در اردوهاي زيارتي 3

  200 افراد شركت كننده در كالس فلسفه عاشورا 4

  80 هاي سير مطالعاتي افراد شركت كننده در دوره 5

  200 (ينامرئ يامپراطور و لميف اكران لدا،ي شب) يخوابگاه يفرهنگ هايبرنامهافراد شركت كننده در  6

  200 ها ويژه خواهرانخوابگاه و هادانشكده در كتابخواني افراد شركت كننده در مسابقات 7

 

 1392م رهبري طي سال مركز فرهنگي قرآن و عترت نهاد نمايندگي مقام معظهاي  فعاليت -9-7جدول 
 تعداد عنوان فعاليت رديف

 مركز 13 مراكز اجراي طرح نصب پالت لمينت آيات قرآني 1

 عدد 246 قرآني نصب شده آيات لمينت پالت 2

 مركز 4 مراكز برگزار كننده طرح احكام پرستاري 3

 نفر 432 پرستاري احكام طرح در ديده دوره افراد 4

 مركز 13 طرح طبيب دوارمراكز بازديد شده در  5

 مرتبه 249 برگزاري طرح طبيب دوار 6

 مركز 25 مراكز اجرا كننده جلسات تفسير قرآن 7

 جلسه 58 جلسات برگزار شده تفسير قرآن كريم 8

 نفر 2099 افراد شركت كننده در جلسات تفسير قرآن كريم 9

 نفر 57 خش شفاهي و كتبيافراد شركت كننده در هجدهمين جشنواره قرآن و عترت در ب 10

 نفر 12 كتبي و شفاهي بخش در عترت و قرآن جشنواره برگزيده درهجدهمين افراد 11

 مركز 19 ي سبک زندگيها كارگاهمراكز برگزار كننده  12

 كارگاه 45 ي سبک زندگيها كارگاهجلسات برگزار شده  13

 نفر 800تقريباً  ي سبک زندگيها كارگاهافراد شركت كننده در  14

15 
 تعداد مراحل برگزاري مسابقات قرآني و كتابخواني

 [، تفسير سوره عنكبوت، قرآن و غدير، آذرخش كربال، حفظ موضوعي آيات قرآن4و  3ه، مفاتيح الحيا10و  9، 8كوثرانه ] 
 مرحله 9

 نفر 5148 افراد شركت كننده در مسابقات قرآني و كتابخواني 16

 نفر 135 بقات قرآني و كتابخوانيافراد برگزيده در مسا 17

 جلد 5600 كتب توزيع شده در مسابقات قرآني و كتابخواني 18

 مرحله 5 مراحل برگزاري طرح ختم سراسري قرآن كريم 19

 نفر 30 در طرح ختم سراسري قرآن كريم به صورت حضوري در ماه مبارک رمضانگان شركت كنند 20

 نفر 2000تقريباً  غيرحضوري صورت به كريم قرآن سراسري ختم طرح در كننده شركت افراد تعداد 21

 مركز 4 ها اهدا گرديد آن بهمراكزي كه بسته فرهنگي  22

 بسته 248 هاي فرهنگي اهدا شده در مراكز تعداد بسته 23

 بسته 2200 (هاي فرهنگي توزيع شده در طرح مهر واليت)عيادت از بيماران شريعتي بسته 24

 جلسه 30 ردي براي دانشجويان، كاركنان و اساتيدمشاوره ف 25

 نفر 28 افراد برگزيده تجليل شده در گردهمايي فعاالن قرآني  26
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 1392دانشگاه طي سال  حوزه فرهنگداوطلبين فعال در  -9-8جدول 
 تعداد داوطلب نام مركز نام واحد

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

 در دانشگاه 

 30 مركز قرآن و عترت رابطين فرهنگي

 4 هاي مذهبي دانشجويي  هيأت

 24 هاي مذهبي دانشجويي كانون

 8 هاي مذهبي دانشجويي تشكل

 معاونت فرهنگي

 110 مداح

 80 رابطين فرهنگي

 65 رابطين نور

 بسيج جامعه پزشكي
 21 هاي بسيج جامعه پزشكي كانون

 4000 عضو بسيج جامعه پزشكي

 پايگاه بسيج
 25 پايگاه بسيج حوزه مقاومت

 7000 عضو بسيج حوزه مقاومت

 دفتر امور زنان دانشگاه
 5 ها برادران شوراي فرهنگي خوابگاه

 8 ها خواهران شوراي فرهنگي خوابگاه

  
 

 هاي فرهنگي برنامه

عنوان برنامهه بهه شهرح     11توان به  يان را در حالت كلي ميويژه اساتيد، كاركنان و دانشجو ،هاي فرهنگي اجرا شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران برنامه

 خالصه نمود: زيرجدول 

 1392هاي فرهنگي دانشگاه با توجه به نوع مخاطب طي سال  برنامه -9-9جدول 

 نام برنامه
 هاي ويژه برنامه عناوين تعداد

 دانشجو كاركنان اساتيد

 156 176 159 هم السالم(هاي قرآن و اهل بيت )علي ترويج فرهنگ ديني و آموزه

 119 127 121 هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس حفظ و ترويج ارزش

 102 108 106 ترويج فرهنگ اقامه نماز و امر به معروف و نهي از منكر

 31 36 32 و توسعه فرهنگ كتابخواني ارتقاء

 22 23 24 استفاده بهينه ازفضاي مجههازي و رسانه در امور فرهنگي

 48 49 47 هاي زندگي )فردي، خانوادگي، اجتماعي، شغلي و...( ش مهارتآموز

 26 28 27 توسعه و تجهيز فضاي فرهنگي

 68 73 72 هاي خاص )زنان، مديران، پرستاران و ...( هاي فرهنگي گروه برنامه

 49 48 45 ) اجتماعي، سياسي ، فرهنگي و ...( توجه به مسائل روز

 45 42 42 اي ترويج فرهنگ كار جمعي و اخالق مداري حرفه

 4 7 7 و ...( HSR هاي پژوهشي با موضوعات فرهنگي ) طرح
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 دانشگاه و نماز
 

يعتي و فهارابي در  هاي امام خمينهي، دكتهر شهر    متر مربع در بيمارستان 1300دانشگاه علوم پزشكي تهران، در حوزه فرهنگ و اقامه نماز، سه مسجد در مجموع به مساحت  

وعده نماز جماعت در واحدهاي تابعه احهدا  نمهوده اسهت. سهاير اطالعهات بهه        52روزانه  متر مربع و 3200نماز خانه مجهز به مساحت بيش از  62اختيار دارد. همچنين 

 است. زير شرح جدول 

 

 1392دانشگاه طي سال  هاي مرتبط با نماز در هاي دانشگاه و اهم فعاليت و نمازخانه مساجد -9-10جدول 
 مقدار موضوع

 3 تعداد مسجد

 متر مربع 700 مساحت مسجد بيمارستان امام خميني

 متر مربع 400 مساحت مسجد بيمارستان دكتر شريعتي

 متر مربع 200 مساحت مسجد بيمارستان فارابي

 متر مربع 1300 مساحت كل مساجد دانشگاه

 62 تعداد نمازخانه

 مربع متر 3251 ها همساحت كل نمازخان

 47 ائمه جماعاتتعداد 

 52 نماز جماعت در روز هاي برگزاري تعداد وعده

 65 رابطين نور -مسئولين هماهنگي امور مساجد تعداد 

 

 هاي فرهنگي: اجرايي برنامه  قالب
 برگزار شدند.زير ح جدول ها و عناوين مختلفي به شر در قالب ،هاي فرهنگي برگزار شده در دانشگاه برنامه، 1392طي سال 

 

 1392طي سال  هاي فرهنگي از نظر قالب اجرايي برنامه -9-11جدول 
 مشاركتي تجهيز و توسعه ها مراسم و همايش ها جلسات و نشست انتشارات مسابقه مشاوره پژوهشي آموزشي اردو

20 94 27 22 38 28 92 185 28 217 

 

 :هاي سبك زندگي قرآني كارگاه

قرآني سبک زندگي در ماه مبارک رمضان برگزار گرديد و در طي آن مباحثي از قبيل عوامل تحكيم بنيان خانواده، حجاب و   كارگاه 7، 1392طي سال 

  عفاف و سبک زندگي اسالمي بر اساس معارف قرآني مطرح شد.
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 يروابط عموم
 

 .باشهد  مهي آن  دانشهگاه و واحهدهاي تابعهه    شهده  انجهام  ههاي  فعاليت ازهنگام  به و ينهبه رساني اطالع ،دانشگاهدر  عمومي روابط هاي حوزه فعاليتجمله  از

 14 انيه در م را وظيفهه  ايهن  قهراردادي،  و پيمهاني  رسهمي،  پرسهنل  نفهر  26 از برخهورداري  با 1392تهران در سال  پزشكي علوم دانشگاه عمومي روابط

 رسانده است. انجام بهعه، تاب هايواحد سايرو  يقاتيمركز تحق 80ش از يمارستان، بيب 16دانشكده، 

 است: بوده ليذ شرح به 1392سال  يط دانشگاه يعموم روابط مختلف هاي بخش عملكرد يكل طور به

خبر  253د يتول ،مصاحبه 407د يپوشش كه شامل: تول تحت واحدهاي يعموم روابط نيمسئول همكاري با خبر عنوان 6399ه يته خبر: ديتول .1

 باشد. يم يخبر فرهنگ 105و تعداد  يپوشش خبر 5739 ، تعداد(ن نامه ها و...ئيتر، احكام، آپوس ،)كتابيزيروم

 در دانشگاه مختلف برگزار شده  عكس از مراسم يگالر 432لم و يف 80ه يته لم و عكس:يف .2

 ها از مراسم يا پوشش رسانه 80ش از يب ارتباط با رسانه: .3

 بروشور 14كارت دعوت،  2عدد پوستر،  1بنر،  24استند،  40 يزر، طراحيپ و تيعدد كل 33د يتول غات:يتبل .4

 1( و تعداد 92اسفند  123، شماره 92آذر  122، شماره 92ور يشهر 121، شماره 92خرداد  120شماره )ه ندا يشماره ثابت نشر 4تعداد  ه ندا:ينشر .5

 دانشگاه رساني روابط عمومي حه اطالعصف در آن کيالكترون نسخه نصب و (93 يژه نامه نوروزيژه نامه ندا )ويشماره و

 - (1070ت يگابايبه حجم گ)لم يمورد كپچر ف 164ش از ي، بيد يو س يد يو يعدد د 10لم كوچک، يعدد كاست ف 80و يآرش و:يبخش آرش .6

 ره شدهيذخ يها لميت حجم فيگابايگ 705ره شده و يذخ يها ت حجم عكسيگابايگ 665 -عكس 82488شامل  يگالر 432

 تابعه دانشگاه يواحدها برگزار شده توسط يها ممراس از تعدادي اجراي در همكاري و يدستا مراسم 432 حدود اجراي ها: مراسم و ها برنامه .7

 عدد 4737 :)پوستر، بنر، بيلبرد( يدات چاپيتول .8

ل يبه شرح ذ 1392ن بخش در سال يباشد كه گزارش ا يم ...ها و  هيعكس، اطالع يگالر ،يسيانگل اخبار ،يفارس اخبار شامل ت:يسا بخش وب .9

 بوده است:

 كاربر  148ت: يتعداد كاربران سا 

 يگالر 432عكس:  يتعداد گالر  

 عكس 82488ت: يتعداد عكس آپلود شده در سا 

 نظر 23484شده:  تعداد نظرات درج 

  خبر 6399: رساني بارگزاري شده در صفحه اطالعتعداد اخبار 

 مشاهده 2،400،577 ت:يمجموع مشاهدات اخبار سا 
 

 1391سال  يدانشگاه ط يت روابط عموميعملكرد سا -9-12جدول 
 موضوع تعداد

 تيد كنندگان( سايتعداد مخاطبان)بازد اند[ بوده يبازگشت درصد 64د و حدود يد كننده جديبازد درصد 36] 1732169

 صفحه يدهايبازد 5009583

 د هر صفحهيمتوسط مدت زمان بازد ثانيه 33دقيقه و  1
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 1392سال  يكننده ط ديسرور بازد ئيايت جغرافيبر اساس موقع يت روابط عموميد مشاهدات ساينرخ بازد -9-13جدول 

Pages/Visit (%) كشور ديتعداد بازد 

 ايران 2288442 2/87

 آمريكا 88292 4/3

 انگلستان  34866 3/1

 آلمان 14396 6/0

 كانادا 11757 5/0

 افغانستان  10343 4/0

 هندوستان 9317 4/0

 امارات 8088 3/0

 پاكستان  5321 2/0
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 آموختگان ارتباط با دانش
 

. انهد  شهده ، در اقصي نقاط دنيا در مراكز علمي و درمهاني بهزرو و كوچهک جههان مشهغول كهار و فعاليهت        التحصيالن دانشگاه علوم پزشكي تهران فارغ

ههاي همهه    براي ارتقاء جايگهاه دانشهگاه و همچنهين حمايهت    خود از استعداد و توان دانش آموختگان مندي  دانشگاه علوم پزشكي تهران با عنايت به بهره

 1392سهال  ههاي   اههم اقهدامات و فعاليهت    ر ارتباط با دانش آموختگهان نمهود.  دفتري به نام دفت تأسيساقدام به  1385جانبه از اين فارغ التحصيالن از سال 

 عبارتند از:موختگان خود آ دانشگاه در زمينه ارتباط با دانش
 

 6ديدار دانش آموختگان مقيم خارج از كشور با رئيس دفتر:  .1

  مورد

برگزاري جلسات تصميم گيري )جلسات ماهانه، جلسات  .2

 جلسه 52مشورت و همفكري، جلسه با دانشجويان و ...(: 

 6ها:  برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده .3

 پرستاري، بهداشت( مراسم )پزشكي، دندانپزشكي،
 

 

 مصاحبه 68مصاحبه با دانش آموختگان پيشكسوت و استادان:  .4

 نسخه  6تعداد نشريه تهيه شده )الكترونيک(:  .5

 نسخه 6تهيه بولتن الكترونيک اخبار دانشگاه:  .6

 مورد 36000ارسال الكترونيک نشريه به دانش آموختگان:  .7

 مورد 7250ارسال پيام كوتاه به دانش آموختگان: .8

 عدد 15پ تهيه شده جهت مراسم: كلي .9

 1392هاي انجام شده براي برگزاري جشن يكپارچه دانش آموختگان در سال  فعاليت -9-14جدول 
 نفر 1560 تعداد دانش آموختگان شركت كننده

 نفر 5000حدود  تعداد ميهمانان شركت كننده

 نفر 200 تعداد اساتيد شركت كننده

 فرن 23 تقدير از اساتيد برگزيده

 نفر 47 تقدير از دانش آموختگان برتر

 نفر 1560 اهداء لوح تقدير و هديه به دانش آموختگان

 نفر 48 اي هاي هم دانشكده اهداء هديه به زوج

 مورد 8 هاي گذشته برگزاري گردهمايي دانش آموختگان سال

 

 :جشنواره و كنگرهبرگزاري 
تعداد افراد ، عنوان 15تعداد سخنراني توسط اساتيد خارجي: ، عنوان 56تعداد سخنراني ارايه شده: ، موضوع 11هاي علمي: تعداد پانل) روزه: 4الف( كنگره 

 (نفر 39هيأت رئيسه: 

دريافت كنندگان نشان استادان ، نفر 15دريافت كنندگان مدال افتخار: ، نفر ايراني( 23نفر خارجي،  5نفر ) 28تقدير از منتخبين :) روزه: 1ب( جشنواره 

، برگزيدگان نفر 2اختراع و نوآوري: ، برگزيدگان بخش نفر 2اجتماعي در پزشكي و بهداشت عمومي:  مسئوليتدريافت كنندگان نشان ، نفر4برجسته: 

 (نفر 4جوان: ، برگزيدگان محقق نفر 1فرهنگ و هنر: 
 

 نفر 13 پيشكسوت:دانش آموختگان  اهداء لوح و هديه به 

 نفر 31ها و برنامه علمي: هاي گذشته در جشنواره آموختگان سال نشان توسط دانش دريافت لوح و 

  :نفر 2650جمع آوري اطالعات دانش آموختگان جديد 
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 تاريخ علوم پزشكي ايران يملموزه 
 

 
پروژه مشترک در شهريور  موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمان ميرا  فرهنگي طي يک

موزه  UMAC ،2085در كميته به ثبت رسيد.  UMAC)هاي دانشگاهي ) موزه فهرستدر  1392، در ملي تاريخ علوم پزشكي ايرانافتتاح شد. موزه  1380

 5هاي پزشكي در آسيا  آسيا قرار دارد. سهم موزهموزه دانشگاهي در  319هاي رياضيات، نجوم، پزشكي و ...( به ثبت رسيده است. از اين تعداد  دانشگاهي )شامل موزه

باشد. مساحت كل زمين موزه در حدود  تنها موزه پزشكي در سطح خاورميانه مي ،موزه پزشكي ايران بر اين اساس(. 1، و ايران 1، ژاپن 1، كره 2. )چين استعدد 

بندي موزه پزشكي هم تاريخي  طبقه متر مربع احدا  شده است. 1750با زيربنايي در حدود باشد. موزه در بنايي مربوط به دوره قاجار  متر مربع( مي 9152يک هكتار )

 .بودندآموز  نفر دانش 3311اند  از موزه بازديد داشته 1392تعداد افرادي كه در سال  است و هم موضوعي.
 

 

 1392اشياء ثبت شده در موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران طي سال  -9-15جدول 
 تعداد اشياء ثبت شده شنام بخ

 بخش ديرين انسان شناسي
 170 ابزار سنگي

 59 بقاياي انساني

 بخش اسناد و كتب خطي
 50 كتب خطي

 58 اسناد خطي

 230 بخش دامپزشكي

 53 داروخانه نظامي

 41 بخش مردم شناسي

 134 بخش چشم پزشكي

 163 اشياء اماني موز ملي ايران

 958 مجموع

 


